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HEDDA GABLER
AV HENRIK IBSEN

LINE STARHEIMSÆTER
FRØKEN JULIANE TESMAN

Juliane Tesmann er Jørgen Tes-
mans tante, som sammen med sin 
søster Rina har oppdratt Jørgen.

MATTIAS LECH
EJLERT LØVBORG

Ejlert Løvborg er kjent som en 
alkoholisert bohemtype, men 
de siste årene har han levd et 
nøkternt og tilbaketrukket liv. 
Løvborg er Heddas tidligere venn 
og fortrolige.

MARKO KANIC
JØRGEN TESMAN

Jørgen Tesman fremstår som folke-
lig og jovial, en mann med ambis-
joner og mål, som ønsker å bevege 
seg oppover på samfunnstigen.

SVEIN SOLENES
ASSESOR BRACK

Assesor Brack tilhører som Hedda 
det øvre sjiktet, han har skaffet 
ekteparet Tesmans deres represent-
ative hjem mens de var på reise. 
Assesoren er veltalende, sjarmeren-
de, manipulerende og hensynsløs 
og han går ikke av veien for å bruke 
makt for å få det som han vil.

HELGA GUREN
HEDDA GABLER

Hedda Gabler, datter av general 
Gabler som døde før ekteskapet 
med Jørgen Tesman kom istand, og 
etterlot henne ubemidlet og fami-
lieløs Hun er nå nygift med Jørgen 
Tesman.

NINA ELLEN ØDEGÅRD
FRU ELVSTED

Fru Elvsted er kjent for Hedda fra 
skoledagene og for Jørgen Tesman 
som en tidligere flørt. Thea Elvsted 
er Heddas rake motsetning hva 
angår arbeid og kjærlighet. Hun har 
gått inn i forsørgelsesekteskapet, 
men hun forlater tryggheten det 
representerer for kjærligheten. 
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1. Hvilke forventninger eller asso-
siasjoner får du av tittelen; HEDDA 
GABLER? Har du hørt om den før? 
Hva vet du eventuelt om stykket? 
 
Gå in på www.rogaland-teater.no og 
les hva det står skrevet om forestill-
ingen. Hvordan selges forestillingen? 
Hvilken type forestilling forventer du 
etter å ha lest dette? 

2. Du kjenner sikkert til Henrik Ibsen. 
Hva vet du om HEDDA GABLER og 
tiden som stykket er skrevet i? Bruk 
http://ibsen.nb.no for å finne ut mer. 

3. Hvem er med i forestillingen? Har du 
sett noen av skuespillerne før, enten i 
andre forestillinger eller i film og tv? 

4. Instruktøren er Audny Chris Holsen. 
Hvilke forestillinger har hun gjort før? 
Se på bilder og kritikker. Hva gjør 
dette med dine forventninger til for-
estillingen? 

5. Hva handler forestillingen om? Finnes 
det anmeldelser eller omtaler av for-
estillingen? 

6. Henrik Ibsen er en av verdens mest 
spilte dramatiker. Shakespeare er den 
mest spilte.  

7. I følge Ibsen-databasen er stykket 
blitt satt opp nesten 1200 ganger 
siden premiere i München i 1891. I 
Norge er det spilt ca 80 ganger og nå 
setter Rogaland Teater det opp igjen. 

8. Hvorfor tror du teatrene fortsetter 
med å sette opp denne teksten? 

9. Hva skal til for at noe blir en klassiker?
 

OPPGAVER ETTER 
FORESTILLINGEN
Hvordan man opplever en forestilling 
kan variere fra dagsformen og interessen 
for temaet den behandler. Kjenner man 
musikken og forstår eller liker man måten 
skuespillerne spiller på? Noen ganger går 
man ut fra en forestilling og er ferdig med 
den, mens andre ganger surrer den rundt 
i hodet og man har lyst til å reflektere 
videre. Det er ikke alltid man helt kan sette 
en finger på hvorfor man likte eller mislikte 
forestillingen.

De følgene oppgaver er ment som en hjelp 
til å finne ut dette. Vi bryter forestillingen ned 
i små biter og setter den sammen igjen. 

1. Lag et kort handlingsreferat av hva 
dere så. Hvem traff vi, hvor var vi og 
hva skjedde? Prøv å gjøre det så nøy-
tralt som mulig, uten å tolke. 

2. Hva likte dere med forestillingen og 
hva likte dere ikke? Det beste, det 
morsomste, det merkeligste, det 
dårligste, det rørende, det gjenk-
jennelige? Alt er lov, men dere skal 
begrunne deres meninger.

SKOLEMATERIALE 
HEDDA GABLER 2018
Dette skolemateriale er utviklet av dram-
aturg Carl Jørn Johansen ved Rogaland 
Teater. Det henvender seg til det siste trinn 
på ungdomskolen og videregående skole. 
Materialet kan benyttes som for-og etter-
arbeid til forestillingen.

Skolematerialet er ment som inspirasjon til 
hvordan man kan gripe an teateropplev-
elsen, men hvordan materialet benyttes er 
opp til hver enkelt lærer. Det er dere som 
kjenner elevene deres best.

Oppgavene som hører til ETTER 
FORESTILLINGEN oppfordrer til refleks-
jon og samtaler. Det er viktig at elevene 
og læreren, er klar over at det ikke finnes 
riktige eller feil svar i møtet med kunsten. 
Det er individuelle opplevelser man får i en 
forestillingen, men man skal alltid forsøke å 
begrunne sine tanker og meninger.

Dette skolematerialet tar i liten grad for 
seg Henrik Ibsen og de historiske fakta 
rundt ham. Det fokuserer mer på den aktu-
elle forestillingen Hedda Gabler.
Det er en fordel hvis elvene har tilgang 
til internett under arbeidet med disse 
oppgavene.

OPPGAVER FØR 
FORESTILLINGEN
Det finnes ikke noen fasit på hvordan man 
skal gå frem i møtet med en forestilling. 
Noen ganger kan det være fint å komme 
uten forkunnskaper og bare ta imot fores-
tillingen og se hvor den tar deg hen. Andre 
ganger er det gøy og hjelpsomt at man er 
forberedt og setter seg inn i forestillingen 
før man ser den. 
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OPPGAVER I FORHOLD 
TIL FORM OG ESTETIKK 
SCENOGRAFI
– er de sceniske elementer som understøt-
ter regien. Det er rommet skuespillerne 
befinner seg i. Det er lys, video, rekvisitter 
og kostymer.
Noen ganger illustrerer en scenografi mil-
jøet scenen utspiller seg i (ute, inne, stue, 
kjøkken og så videre). Scenografien kan 
være realistisk med riktige møbler, vinduer 
og vegger. Andre ganger kommuniserer 
scenografien noe mer abstrakt eller sym-
bolsk. Hvordan var scenografien i denne 
forestilling?

1. Hva så dere? Former, farger, mate-
riale, kostymene, motsetninger og 
likheter. 

2. Hvilke assosiasjoner gir sceno-
grafien deg? 

3. Understøtter scenografien og bruken 
av den tematikken i forestillingen? På 
hvilken måte? 

4. Er der noen elementer i forestilling som 
er mere «symboltunge» enn andre?

OPPGAVER – REGI
REGI er hvordan instruktøren har komponert 
forestillingen. Det er helheten, energien, 
tempoet og rytmen. Instruktøren er kunst-
nerisk ansvarlig for forestillingen. Regien 
bestemmer hvordan skuespillerne sier 
teksten, hvordan de beveger seg i rommet. 
Regien bestemmer om spillestilen er rea-
listisk eller ikke, om man henvender seg til 
publikum eller ikke, om man spiller som om 
de ikke er der. Det som heter den 4. vegg og 
som er en av grunnene til at Henrik Ibsen var 
med på å revolusjonere teaterverdenen for 
140 år siden.

De valg som instruktøren tar i arbeidet sitt 
gjør at det kan lages helt forskjellige fore-
stillinger selv om de har samme tekst som 
utgangspunkt.

1. Kan dere si noe om regien i Hedda 
Gabler? 

2. Hvordan var spillestilen? Og var det 
samme spillestil hele forestillingen i 
gjennom? 

3. Hvordan forholdt skuespillerne seg til 
rommet og scenografien?

4. Hvordan brukte de rekvisittene?
5. Hvilken stemning gir forestillingen 

dere? 
 
Musikk benyttes i mange forestillinger 
for å få publikum i en spesiell stem-
ning og får å understreke eller danne 
en motsetning til det som foregår på 
scenen 

6. Kan dere si noe om musikken i Hedda 
Gabler? Hvilken type musikk? Hvordan 
blir den brukt?

OPPGAVER LYS
LYS er et eget kunstnerisk uttrykk. Lyset er 
ikke kun satt for at publikum skal kunne se 
skuespillerne. Det er også i høy grad med 
på understøtte regien. Lys kan som sceno-
grafien både være realistisk eller symbolsk, det 
kan som musikken understreke eller danne en 
motsetning til det som skjer på scenen.

1. Kan dere si noe om hvordan lyset er i 
Hedda Gabler? Er det symbolsk eller 
realistisk? Begrunn ditt svar.

OPPGAVER I FORHOLD 
TIL TEMA
Hedda Gabler er en av Ibsen mest omstridte 
karakterer. I Teatermagasinet våren 2018 
(fås på teatret og på teatrets nettsider) sier 
regissør Audny Chris Holsen at forestillingen 
blant annet handler om de valg vi tar, og om 
vi greier å leve med de valgene. Klarer vi å 
lage et liv av det?
Ibsen selv har sagt at han hovedsakelig 
ønsker å skildre mennesker, menneskestem-
ninger og menneskeskjebner på grunnlag av 
gjeldene samfunnsforhold og anskuelser.

1. Hvilke valg er det Hedda står overfor ved 
stykkets start, og hvilke valg fra fortiden 
lever hun nå med konsekvensene av? 

2. Hvor tror du Ibsen mener med sam-
funnsforhold og anskuelser? 

3. Hvilke grunnleggende valg må vi ta for 
å leve livet? 

4. Er vi alltid avhengige av andres livsvalg? 

5. Hvorfor tror dere at Hedda ofte omtales 
som «Gåten Hedda Gabler»? 

6. Finnes Hedda Gabler i dag?
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VALGENE
FØLGER OSS
Av EINAR ØVERENGET
Filosof, forfatter og foredragsholder

VI APPELLERER TIL BARNETS 
EVNE TIL Å STYRE SEG SELV VED Å 
INTRODUSERE ET SKILLE MELLOM 
DET Å VILLE NOE OG DET Å GJØRE 
DET MAN HAR LYST TIL. DET GODE 
LIV ER Å STYRE SEG SELV OG 
UTVIKLE ET BEVISST FORHOLD TIL 
DE VALGENE MAN TAR. DEN MÅTEN 
Å STYRES PÅ KAN VI KALLE ETISK, 
SKRIVER EINAR ØVERENGET I DETTE 
UTDRAGET FRA BOKEN «HELSTØPT». 

Hva er det gode samfunn? Spørsmålet var 
på mange måter utgangspunktet for de 
gamle greske filosofene. Aristoteles svarte: 
Det gode samfunn er et sted der mennesker 
kan leve gode liv. Men hva innebærer et 
godt liv? Det er å leve i samsvar med den 
menneskelige natur, svarer Aristoteles. 
Men hva innebærer det? Svaret på dette 
spørsmålet er i stor grad å finne i etikken: 
Det dreier seg om å overta ansvaret for 
eget liv ved å utvikle et bevisst forhold til de 
valgene man tar.

Vi mennesker har mye til felles med alt 
annet organisk liv, med planter og dyr. I 
likhet med planter kan vi oppta næring og 
forplante oss, og i likhet med dyr kan vi 
sanse, bevege oss og føle behov – men ulikt 
både planter og dyr har vi rasjonelle evner, 
som setter oss i stand til å vurdere hvorvidt 
vi bør gjøre det ene eller det andre.

Nå er det vanlig å anta at planter ikke har 
impulser eller behov som tas ut i en eller 
annen form for atferd, men vi kan alle 
være enige om at dyr har det. Dyr kan 
angripe eller trekke seg tilbake, de kan vise 
hengivenhet eller også det vi mennesker 
vil tolke som mangel på interesse. Men vi 
vil allikevel ikke tenke at den atferd dyr 
fremviser, er valgt i den forstand at dyret 
kan holdes ansvarlig for denne atferden  
– at det ville ha vært mulig for et dyr å velge 
å ikke angripe eller flykte i en gitt situasjon, 
og at dyret derfor står ansvarlig for sine 
handlinger.

Å STYRE SEG SELV
Med mennesker har det seg annerledes. 
Om et lite barn velter og knuser et glass, 
kan vi nok både bli sinte, opprørte og 
frustrerte – men vi retter ikke vårt sinne mot 
barnet i den forstand at vi kjefter på det, 
ansvarliggjør det eller truer med sanksjoner. 
Men om et litt eldre barn på fem år i sinne 
kaster et glass på gulvet så det knuser, vil vi 
oppføre oss annerledes. Da vil vi nok både 
kunne kjefte, ansvarliggjøre og true med 
sanksjoner – og det vil vi gjøre fordi vi antar 
at det ville ha vært mulig for femåringen å 
velge å ikke gjøre det.

Vi vil kunne si: «Det er helt greit å bli sint, 
men neste gang du blir sint, prøv å ikke 
knuse glass selv om du skulle få lyst til det.» 
Vi appellerer til barnets evne til å styre seg 
selv ved å introdusere et skille mellom det 
å ville noe, ha lyst til noe, ønske noe, og 
det å faktisk gjøre det man har lyst til eller 
ønsker. Det å øve opp evnen til å avstå fra 
å gjøre noe man har lyst til å gjøre, men 
som man mener det ville ha vært galt å 
gjøre, er avgjørende for å utvikle evnen til 
selvregulering.

Det finnes to måter mennesker kan styres 
på. Den ene kommer utenfra og består 
av lover, regler og sanksjoner. Den er en 
nødvendighet for et velfungerende samfunn, 
men vi skal se at den har sine grenser. Og 
så finnes det en annen måte mennesker 
kan styres på, og den kommer innenfra: Vi 
kan styre oss selv. Den måten å styres på 
kan vi kalle etisk – og etikken ligger strengt 
tatt som en forutsetning for lover og regler. 
Nettopp fordi vi mennesker er i stand til 
å styre oss selv, har vi også mulighet til i 
fellesskap å bli enige om et lovverk som skal 
sette grenser for handlinger.

Å FÅ ET VALG
Men hva er det som setter mennesket 
i stand til å styre seg selv? Stikkordet 
er frihet. Ordet er på mange måter helt 
selvfølgelig for oss, og samtidig er det 

litt mystisk. Hvor kommer denne friheten 
fra? Hva innebærer den? Den danske 
filosofen Søren Kierkegaard reflekterer over 
frihetens opprinnelse, og hevder at den 
store hendelsen i paradis som ledet frem til 
syndefallet, ikke var at menneskene forsynte 
seg av forbuden frukt. Den store hendelsen 
inntraff rett før, da Gud henvendte seg til 
menneskene og sa at de kunne forsyne seg 
av fruktene på alle trærne, bortsett fra to: 
Kunnskapens tre og livets tre. Dermed fikk 
menneskene et valg, og med ett også ansvar 
for sitt eget liv.

Friheten gir seg til kjenne ved at vi må 
bevege oss ut i en åpen fremtid, hele tiden 
velge mellom handlingsalternativer – ja, vi 
er på sett og vis kastet ut i denne tilstanden. 
Det er et særtrekk ved mennesket at vi som 
oftest står i valgsituasjoner, at vi like ofte 
kunne ha gjort noe annet enn det vi endte 
opp med å gjøre. Dette er en betingelse vi 
ikke slipper unna. Det er ikke alltid vi har 
friheten i tankene når vi tar våre valg, men 
den er allikevel en viktig forutsetning for 
våre tanker om hva et godt liv er.
Frihet. Jeg liker ordet: Å bestemme over 
seg selv. Allerede som barn likte jeg smaken 
av det ordet – frihet – og jeg likte dårlig at 
de voksne ikke lot meg gjøre som jeg ville. 
Jeg ville bestemme over meg selv – jeg ville 
ikke at de skulle bestemme over meg. Det 
å stadig møte mennesker som på en eller 
annen måte mente å ha rett til å bestemme 
over meg, gjorde meg sint. Nå har jeg selv 
barn, og jeg møter den samme frustrasjonen 
hos dem.

«Du kan ikke bestemme over meg, pappa.» 
Min femårige datter ser på meg med et 
strengt blikk. «Det er ikke du som er sjefen i 
huset.» «Hvem er det som er sjefen i huset,» 
spør jeg forsiktig. «Det vil jeg ikke si,» svarer 
hun. Da blir det selvfølgelig litt vanskelig. 
Men fortsatt holder jeg masken og prøver 
å være så saklig som mulig. «Jo, jeg kan 
bestemme litt over deg, for jeg er pappaen 
din.» Men det hjelper ikke stort. svaret 
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kommer kontant: «Nei, det kan du ikke. Det 
er ingen som bestemmer over Pippi.»

SIN EGEN AUTORITET
Astrid Lindgrens barneskikkelser griper 
tak i barn – og voksne – og det skyldes 
at hennes beskrivelser av Emil, Pippi og 
Ronja tematiserer denne friheten på en 
slående måte. Det er noe med Pippi. Hun 
er et barn, men bor allikevel for seg selv. 
Eller nesten. Hun bor sammen med en hest 
og en apekatt, men det er ingen mamma 
og pappa der. Sant nok, slik skal ikke 
barn leve – men samtidig beskriver Astrid 
Lindgren et barn som faktisk lever slik – 
uten å være underlagt de voksnes styring. 
Hun bestemmer over seg selv. Tommy og 
Annika synes det er litt rart, de også. Tommy 
spør Pippi ved en anledning: «Ja men Pippi, 
hvordan får du lagt deg om kvelden når du 
ikke har en mamma og pappa her som sier til 
deg at du skal legge deg?» Da svarer Pippi: 
«Vel, først sier jeg vennlig, men bestemt til 

meg selv at jeg må legge meg, og hvis jeg ikke 
legger meg da, så blir det bråk.»

Pippi har gått inn i rollen som sin egen 
forelder – som sin egen autoritet – og slik 
skal ikke barn leve. Det er vi voksne som 
skal leve slik. Men Astrid Lindgren presser 
grensene på en måte som skaper refleksjon 
– og som vekker en slumrende frihetsfølelse 
hos barn: Er det virkelig mulig? Kan barn 
virkelig styre seg selv?

Et menneskes oppvekst og utvikling dreier 
seg i helt vesentlig grad om frigjøring 
og frihet: Frigjøring fra ytre autoriteter 
som styrer oss som barn og unge – 
foreldre, lærere, myndighetsgrenser – og 
i stedet etablere egen frihet som den 
nye autoriteten. Dette er ikke en rett til å 
gjøre alt man har lyst til, det er en rett til 
å bestemme over seg selv. Frihet er å ha 
autoritet over seg selv. Frihet innebærer 
derfor også at vi kan si nei til oss selv – eller 

tvinge oss selv til å gjøre ting vi ikke har lyst 
til å gjøre.

UVÆRSSKYER
Friheten er ikke en invitasjon til å leve ut 
alle sine muligheter. Valgene følger oss. 
Det samme gjør det som velges bort. Den 
franske tenkeren Alexis de Tocqueville sier 
at de frieste menneskene, de med flest 
muligheter og færrest begrensninger, alltid 
syntes å bære uværsskyer over sitt hode. 
«De virket dystre, nesten bedrøvete. Det var 
fordi de aldri kunne la være å tenke på de 
goder de ikke hadde fått.»

Tanken om et liv i frihet kan forlede 
mennesker til å tro at alle muligheter skal 
utforskes, men det handler mer om å 
underordne seg mulighetenes tyranni enn 
å leve i frihet. Frihetens mulighet blir ikke 
virkeliggjort om man gir etter for enhver 
impuls, snarere tvert imot. I den filosofiske 
tradisjonen har det vært vanlig å hevde 
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at det er gjennom å gjøre seg til sin egen 
autoritet at friheten kommer til uttrykk. 
Frihet dreier seg om ikke å bli en slave av 
sine impulser, frihet er en invitasjon til selv 
å ta styringen over sitt eget liv. Som jeg 
allerede har vært inne på, et menneske kan 
ha lyst til å utføre en bestemt handling, og 
samtidig kan det forsøke å overbevise seg selv 
om ikke å gjøre det. Det ligger like mye frihet i 
det å si nei til seg selv som det gjør i å si ja.

Aristoteles fremhever at det særegne 
ved oss mennesker er at vi er i stand til å 
overprøve ønsker, lyster og behov – vi kan 
velge å ikke gjøre det vi har lyst til. Vi kan 
velge å gjøre noe annet. Det er denne evnen 
som best beskriver hva frihet dreier seg om. 
Friheten er et ansvar og en forpliktelse. Den 
rommer et krav som går langt ut over det å 
la seg styre av lover, regler og sanksjoner – 
friheten bærer med seg et krav om at den 
enkelte skal styre seg selv.
Friheten utgjør et fundament i det vi kan 
kalle den humanistiske tradisjonen, og den 
har røtter tilbake i den greske antikken. Den 
tradisjonen kan beskrives i tre punkter:

• For det første, ethvert individ har evnen, 
retten og plikten til å styre seg selv. Vi har 
evnen til å styre oss selv, og vi utfordrer 
allerede små barn til å gjøre det samme. Det 
er et definerende trekk ved mennesket.

• For det andre, derfor bør vi også ha 
retten til å styre oss selv. Et godt samfunn 
må legge til rette for at menneskene får 
anledning til å ha makt og myndighet i sitt 
eget liv. De skal ikke bare styres av lover og 
regler, de skal også styre seg selv ved hjelp 
av sin egen vurderingsevne.

• For det tredje, det er noe vi plikter. Ethvert 
individ står i et ansvarsforhold til seg selv. 
All den tid vi er i stand til å velge våre 
handlinger, står vi også ansvarlig for disse 
handlingene.

TILREGNELIGHET ELLER 
UTILREGNELIGHET
Hva vil det si å kunne holdes ansvarlig for en 
handling?

Prefikset «u» innebærer en negasjon av 
tilregnelighet – og tilregnelig betyr å 
tilregne, å kunne gi ansvar til. Med andre 
ord, en utilregnelig person kan ikke holdes 
ansvarlig for sine handlinger. Dette er en 
tematikk som går til kjernen i rettsfilosofien. 
Det å ha strafferettslig skyldevne – at du 
kan dømmes som skyldig – krever at du 
kan holdes ansvarlig for dine handlinger. 
Det er et viktig rettsfilosofisk prinsipp at vi 
dømmer handlinger og ikke personer – og 
for å dømme en person for den handlingen 
han har utført, kreves det at han kunne ha 
valgt å ikke gjøre det han gjorde. Om det 
er grunn til å tro at det ikke var mulig for 
en person – at han av en eller annen grunn 
ikke hadde noe valg – så gir det heller ikke 
mening å holde ham rettslig eller moralsk 
ansvarlig for sine handlinger: Det var ikke 
mulig for ham å gjøre noe annet enn det  
han gjorde.

Det å hevde at et menneske ikke er 
tilregnelig, er imidlertid en svært dramatisk 
påstand – all den tid vi med det også 
fratar personen noe grunnleggende 
«menneskelig». Det finnes eksempler på 
mennesker som ikke kan tilregnes ansvar. 
Det gir for eksempel ikke mening å holde et 
nyfødt spedbarn ansvarlig for sin atferd. Det 
finnes også mennesker som er så syke at 
deres autonomi er tilnærmet fraværende – 
og av den grunn kan vi heller ikke holde dem 
ansvarlige for sin atferd.  
 
Men det skal mye til for å kunne hevde det. 
Vi må da kunne godtgjøre at en person 
overhodet ikke er i stand til å styre seg selv 
ved hjelp av egne valg og beslutninger. 
Vi må kunne gi vår tilslutning til følgende 
beskrivelse av personen: Det ville ikke ha 
vært mulig for ham å velge å ikke gjøre det 
han gjorde. I en slik situasjon kan vi heller 

ikke si at det foreligger personlig ansvar 
eller skyldevne – selv om en person har 
utført en kriminell handling.

Tilregnelighet ikke bare er et psykiatrisk 
eller juridisk begrep. Begrepet er like mye 
moralfilosofisk og allment. Det er ikke en 
gang sikkert at det er eksperter som skal 
til for å ta stilling til det. De spørsmålene 
som skal besvares i en diskusjon om 
tilregnelighet, er spørsmål det nok er mulig 
for mennesker flest å forholde seg til:  
Gir det mening å si at denne personen kunne 
ha valgt å gjøre noe annet enn det han 
gjorde? Kan vi anta at det hadde vært mulig 
for ham å ikke utføre disse handlingene? 
Var hans rasjonelle evner intakte slik at 
han forsto hva han gjorde? Er det slik at 
handlingen ikke kan føres tilbake til valg han 
tok av egen fri vilje?
Valgene følger oss. Det samme gjør det som 
velges bort.

Det å kunne holde noen rettslig og moralsk 
ansvarlig krever at man skal kunne hevde at 
handlingen kan føres tilbake til et valg den 
enkelte har gjort på et fritt grunnlag, og at 
personen også var i stand til å velge å ikke 
ha gjort dette. Hvis man antar at dette ikke 
har vært mulig, så har den enkelte en så 
svekket autonomi at det ikke gir mening å 
holde ham ansvarlig for det han har gjort. 
Det finnes mennesker som er så mentalt 
syke at det ikke gir mening å holde dem 
ansvarlige, men det skal svært mye til før 
vi kan frita en person for ansvar for de 
handlingene han eller hun utfører.  
Da skal vi være svært sikre på at de ikke er 
i stand til å velge sine handlinger, og at det 
ikke ville være rimelig å anta at han eller hun 
av egen fri vilje kunne ha valgt å ikke utføre 
en bestemt handling.
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